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Parels van de Parelburcht 

  Schooljaar 2020-2021 nr. 4 (NOVEMBER 2020) 

 
Groep 1 t/m 4   Van Visvlietstraat 7 - 4388 CT  Oost-Souburg - 0118 – 46 17 20 

  Groep 5 t/m 8 Dongestraat 109 – 4388 VL  Oost-Souburg – 0118 – 21 76 22 
Email: burcht-rietheim@onzewijs.nl 

Zie ook de website:  www.burchtrietheim.onzewijs.nl 

 
 
 

 

 
SINTERKLAASGEDICHT 

 
In Spanje staat een Pietenschool 

waar Pieten leren klimmen 
en rekenen en strooien 

en Spaanse taal en gymmen. 
 

Ze zitten er op Pietenstoeltjes 
Pietenbraaf te wezen 

aan hun Pietentafeltjes 
waar zij hun rijmpjes lezen. 

 
En ieder jaar krijgt elke Piet 
weer nieuwe Pietenspullen. 

Is dat ook iets waar ik jouw zak 
misschien eens mee mag vullen? 
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Personeel  

Inmiddels is juf Desiree met zwangerschapsverlof. Maandag 16 november was haar laatste werkdag. 
Juf Rebecca en juf Ineke vervangen haar. Juf Rebecca voornamelijk op de maandag en dinsdag en 1 x 
per 14 dagen op de woensdag. juf Ineke de andere woensdagen. We wensen juf Desiree een heel 
fijn zwangerschapsverlof. Waarschijnlijk wordt haar kindje half december geboren.  
Juf Mariska is nu regelmatig op school. Ze is zich weer al aan het inlezen en heeft regelmatig 
contact met de collega’s. Ook verricht ze ondersteunende werkzaamheden voor het zorgteam.  
En juf Miranda is deze week ook weer op school geweest. Ze helpt momenteel met allerlei 
klussen in de school, o.a. inpakken voor de verhuizing.  

We zijn blij om beide collega’s weer terug te zien op school en wensen hen beide een goede  

re-integratie.  

Na de kerstvakantie kunnen we juf Jolanda en juf Sharona weer verwelkomen.  

Hun zwangerschapsverlof zit er dan op.  

Verhuizing  

We zijn volop bezig met de verhuizing in de van Visvlietstraat. Er zijn al heel wat zaken, die wij 
voorlopig niet nodig hebben, ingepakt. Verder is er ook van alles op marktplaats en andere sites 
geplaatst om te verkopen. En wat echt stuk is of oud en niet meer bruikbaar verdwijnt in de 
container. Ook in de Dongestraat wordt er flink opgeruimd om ruimte te maken voor de onderbouw.  
Donderdag 17 december en vrijdag 18 december zijn de kinderen vrij i.v.m. de verhuizing. Die 2 
dagen gebruiken we om alle spullen uit de groepsruimtes in te pakken. En als we daarmee klaar zijn 
kunnen we gaan kijken in de Dongestraat waar we alle meubilair precies willen hebben in de 
ruimtes en waar de borden e.d. moeten worden opgehangen. Dit kunnen we precies aangeven 
voor de verhuizers. Al met al een hele operatie zo voor de feestdagen.  
In de eerste week van de Kerstvakantie d.d. 22-24 december worden alle spullen die wij hebben 
klaarstaan voor de verhuizing overgebracht naar de Dongestraat door het verhuisbedrijf.  
Alle ruimtes in de Dongestraat zijn genummerd, alle meubilair en spullen die ingepakt zijn hebben 
een sticker waarop een nummer staat dat correspondeert met de nummers van de ruimtes in de 
Dongestraat.  
Voor belangstellenden, er zijn nog steeds leerlingsetjes te koop, tafels en stoelen.  

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met juf Hettie. 
 

Nieuwbouw  

De plannen voor de nieuwbouw gaan gestaag door. Er is nog geen officiële tekening klaar, maar 
de schetsen en tekeningen die er zijn worden steeds gedetailleerder. We hebben al aan moeten 
geven waar we de stopcontacten en kranen willen. Ook gaan we ons binnenkort al buigen over 
de inrichting via een aanbestedingstraject. 
 
 
 



Tijdelijke huisvesting  

In de Dongestraat is er ook volop bedrijvigheid, een aantal zaken worden gerenoveerd of aangepast 
in het huidige gebouw. O.a. de elektriciteit, de riolering, het dak etc. Verder zijn er deze week nieuwe 
vloeren gelegd in groep 5 en in de ruimte waar groep 3 komt. Ook de schilder komt volgende week 
nog langs om een aantal lokalen op te knappen. O.a. groep 5, groep 3 en de groepen 4. Daarnaast 
zijn er units geplaatst. Hierin komen de kleutergroepen en de KOW met de peuterspeelzaal en de 
kinderopvang. De patio tussen de units en het bestaande schoolgebouw wordt overdekt.  
Verder wordt er gewerkt aan een kleuterplein en een peuterplein. Het kleuterplein komt aan de kant 
van de Middelburgsestraat. We willen ook kijken of het mogelijk is om daar de ingang voor de 
kleuters te maken.  
De fietsenstallingen op het plein worden verplaatst naar de voorkant van het schoolgebouw aan de 
kant van de Dongestraat. Zodat we meer speelruimte hebben op het plein voor de kinderen. Al met 
al nog heel wat werk te verrichten. We hopen u voor de kerstvakantie nog een plattegrond te laten 
zien over de indeling van de lokalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkeerssituatie  

N.a.v. de verhuizing met heel de school naar de Dongestraat hebben we ook de draad weer 
opgepakt om met de gemeente te kijken hoe we de verkeersstromen gaan inrichten. Door 
omstandigheden was dit overleg met de gemeente blijven liggen. In een eerder stadium was 
afgesproken dat het voetpad vanaf de Lekstraat naar de Dongestraat  gewijzigd zou worden in een 
fietspad. Helaas hebben we van de gemeente te horen gekregen dat dit niet meer mogelijk is.        
We zijn nu aan het onderzoeken hoe en waar we de auto’s en fietsers willen laten rijden. We zullen 
waarschijnlijk met een voorstel voor bepaalde routes komen. Samen met de gemeente en de 
verkeerscommissie proberen we tot een goed oplossing te komen.                                                           
U krijgt hier binnenkort meer informatie over.  

 

 
Kerstvakantie  
Vanaf donderdag 17 december 2020 t/m maandag 4 januari 2021 zijn de kinderen vrij.  

 

Zieke leerling  
Begin november schrokken we heel erg van het bericht dat Byron uit groep 6B erg ziek was. In het 
ziekenhuis te Gent kwam er d.m.v. onderzoeken uit dat hij een hersentumor had. Inmiddels heeft 
Byron al een aantal operaties achter de rug. Nog niet alle uitslagen zijn binnen, maar we hopen en 
bidden met zijn allen dat Byron helemaal zal herstellen en dan weer naar school kan komen. We 
leven erg mee met hem en zijn familie.  We wensen hen heel veel sterkte en van harte beterschap 
met Byron.  
Byron zal het zeker leuk vinden om zoveel mogelijk kaartjes en berichtjes te krijgen.  
In overleg met Carina mochten we het adres doorgeven.  
Dat is:  Byron Brand, Dintelstraat 9, 4388 RD Oost-Souburg.  
 
Er is ook een actie op touw gezet om de ouders van Byron financieel te steunen. 
Zie hieronder de informatie  m.b.t. tot deze actie. 
 
 

Crowdfunding actie Byron 
Beste ouders 
Vorige week ben ik een crowdfunding gestart voor de 9 jarige Byron uit groep 6b. 
Voor meer info doneeractie.nl.  
(voor de dappere Byron) 
Bij de jumbo staat naast de flesseninname een doneerdoos voor flessenbonnetjes.  
Je kunt je bonnetje hierin doen en dan komt dit geld ten goede aan de crowdfunding.  
Alvast heel erg bedankt. 
Groetjes Viveka Hekkers  

 

 

 

 

 

 

http://doneeractie.nl/


 

 

Vrijwilligers gezocht!! 
Wij zoeken extra ouders/verzorgers die ons willen helpen en zitting willen nemen in het Ouderpanel 

of de verkeerscommissie. 

Het ouderpanel komt ongeveer 4 x per jaar bij elkaar en bespreekt allerlei onderwerpen over waar 

de school mee bezig is of  die nog op de rol staan. Het is eigenlijk een soort klankbordgroep die mee 

kunnen denken over bepaalde zaken. Dit jaar zullen de onderwerpen vooral in het teken van het 

nieuwe gebouw staan. 

Ook zoeken we nog extra  ouders.verzorgers voor de verkeerscommissie.  De verkeerscommissie 

ondersteunt de school bij het verkeersbeleid.  De verkeerscommissie komt ook ongeveer 4 x per jaar 

bij elkaar en helpt ook bij verkeersactiviteiten. 

Wie kan en wil zitting nemen in één van deze oudergroepen? U kunt zich aanmelden via de mail bij 

juf Nelly. Email: n.vandevelde@onzewijs.nl  

 
 

 

Help Spelbegeleiders gevraagd !!!!! 
I.v.m. het continuerooster zoeken we ouder(s), verzorger(s) of andere familieleden,  

vrijwilligers die ons willen helpen als spelbegeleider in de spelpauzes na de lunch. 

U krijgt daarvoor een kleine vrijwilligersvergoeding á € 6,00 per keer. Heeft u interesse,  

neem dan contact op met juf Nelly via de mail.  

U kunt zelf aangeven hoeveel keer per week mogelijk is. We zoeken zowel voor de onderbouw  

als voor de bovenbouw spelbegeleiders. 

 
 
 

Kledinginzameling Bag2School  

Certificaat van verdienste 
 

Dit certificaat is toegekend als erkenning van de persoonlijke inzet en participatie van de leerlingen, 
ouders en personeel bij het werven van fondsen ten behoeve van:  
 
CBS De Burcht-Rietheim  
 
In samenwerking met Bag2School hebben jullie: 
Ingezameld:  299 kilo 
Ter waarde van:  € 89,7 
 
De volgende datums voor de kledinginzameling zijn 26 februari en 27 mei 2021. 
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Nieuws van de Peutergroep 

 
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema ‘Hatsjoe!’ Onze dokters en verpleegsters hebben 
goed voor Puk gezorgd.  De kinderen hebben Puk goed geholpen met het leren snuiten van zijn neus. Puk 
had ook pijn in zijn buik en er moesten heel wat pleisters geplakt worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn nu gestart met het thema ‘Sinterklaas’ op de groep. Een spannende, maar ook een heel 
bijzondere tijd voor jonge kinderen. We laten de kinderen kennis maken met het thema ‘Sinterklaas’ en 
breiden hun kennis en woordenschat rondom dit thema uit.  
 
 
Nieuws van de BSO 

 
  De herfstvakantie is alweer even voorbij en we kijken alweer uit naar de 

kerstvakantie. We zijn alweer al druk bezig om hier een leuk activiteiten programma 

voor te maken. Het thema is dit jaar ‘een steentje bijdragen’. We gaan o.a. een 

challenge doen: welke BSO maakt bij KOW de hoogste kerstboom van lego? En we 

bezorgen de ouderen een warme kerstgroet. 

   Natuurlijk slaan wij ook het Sinterklaasfeest niet over. We houden de verhaallijn van het 

Sinterkaasjournaal aan. Dit zal bij veel kinderen voor herkenning zorgen. In de weken voor 5 

december zullen er op de BSO leuke activiteiten georganiseerd worden, o.a. pepernoten bakken, Sint 

knutsels maken en spelletjes doen. Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in. 

  Wilt u eens vrijblijvend komen kijken of meer informatie over de BSO of peutergroep, dan kunt u 

altijd een afspraak maken. 

  U bent van harte welkom! 

Team Parelvangers, 
Marjolein, Evelien, Lindsey en Sanne  
 
Met vriendelijke groeten, team Parelvangers.  
Parelvangers PG-BSO 
Peutergroep  
T  06-14435223 
E  parelvangers@skow.nl  

www.kinderopvangwalcheren.nl         
 
 

 

mailto:parelvangers@skow.nl
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
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https://twitter.com/KOWtweets


 

 

 

MEDIATHEEK 
 

Op school hebben we twee mediatheken.  
Vanuit deze mediatheken worden er boeken uitgeleend aan uw kind(eren) om te lezen in de 
klas.   
Ze mogen in de mediatheek ook boeken lenen, die ze mee mogen nemen om thuis te lezen. 
 
Als u als ouder ook boeken wilt lenen voor uw kind om thuis te lezen dan kunt u na 
schooltijd in de mediatheek komen, doch slechts op aanvraag.  
 
In een mailtje naar fontijnjoas@gmail.com kunt u aangeven wanneer u boeken wilt komen 
lenen na schooltijd. 
 
 

 
Met vriendelijke groet,    

Joas Fontijn 

 

 
 
 
 
 
VERJAARDAGEN IN DECEMBER 
In verband met de nieuwe privacywetgeving zullen wij niet meer de namen van jarige leerlingen 
vermelden in de nieuwsbrief. 

Daarom willen we alle leerlingen die in december jarig zijn van harte feliciteren met hun verjaardag  
en  een fijne dag toewensen. 

 
 

NIEUWE LEERLINGEN 
Alle nieuwe leerlingen die weer zijn gestart op onze school 
willen we verwelkomen op onze school. 
 
Een hele fijne schooltijd toegewenst!  
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AGENDA DECEMBER 2020 
Z0 29-11 

 
Zo 06-12 
 

Zo 13-12 
 

Zo 20-12 

 
Z0 27-12 

 

Ma 30-11 

Inloopspreekuren 
Op afspraak 
 

 

Ma 07-12 

Inloopspreekuren 
Op afspraak 
 

Ma 14-12 

Inloopspreekuren 
Op afspraak 
 

Ma 21-12 

 
KERSTVAKANTIE 

Ma 28-12 
 

KERSTVAKANTIE 
 
Juf Rebecca jarig 

Di 01-12 

Inloopspreekuren 
Op afspraak 
 

 

Di 08-12 

Inloopspreekuren 
Op afspraak 
 
 

Di 15-12 

Inloopspreekuren 
Op afspraak 
Kerstfeestviering 

Di 22-12 

 
KERSTVAKANTIE 

Di 29-12 

 
KERSTVAKANTIE 

Wo 02-12 

Inloopspreekuren 
Op afspraak 
 

 

Wo 09-12 

Inloopspreekuren 
Op afspraak 
 

 

Wo 16-12 

Inloopspreekuren 
Op afspraak 
 
  

 
 

Wo 23-12 

 
KERST VAKANTIE 
 
 
 
 
 

Wo 30-12 

 
KERSTVAKANTIE 
 

Do 03-12 
Inloopspreekuren 
Op afspraak 
 

 

Do 10-12 

Inloopspreekuren 
Op afspraak 
Opname Kerst 
muziekgala groep 8 

Do 17-12 

 
VERHUIZING 
Alle kinderen vrij 

Do 24-12 
 
KERSTVAKANTIE 

Do 31-12 
 
KERSTVAKANTIE 
OUDJAARSDAG 

Vrij 04-12 
 

Sinterklaasfeest  
 
 
 
 
 
 
 

Vrij 11-12 

 
Juf Marjan jarig 

Vrij 18-12 

VERHUIZING 
Alle kinderen vrij 

Vrij 25-12 
 
KERSTVAKANTIE 
1

E
 KERSTDAG 

 
 
 
 
 

Vrij 01-01 
 

KERSTVAKANTIE 
NIEUWJAARSDAG 

Zat 05-12 

 

 

Zat 12-12 Zat 19-12 Zat 26-12 

 
2

E
 KERSTDAG 

Zat 02-01 

 

 

Maandag 4 januari zijn de kinderen nog vrij i.v.m.  

Inrichten school Dongestraat 
 
NIEUWSBRIEVEN  
De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: www.burchtrietheim.onzewijs.nl 
Zie ook onze Facebook pagina: Cbs De Burcht-Rietheim 
Schoolhond Buddy 

 

 

 

 

http://www.burchtrietheim-onzewijs.nl/
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AGENDA 2020-2021      Onder voorbehoud van wijzigingen                                            

Elke maandag 
Inloopspreekuur I-ber en directie van Visvlietstraat en 

Dongestraat op afspraak 

Elke dinsdag Inloopspreekuur directie van Visvlietstraat op afspraak 
Elke woensdag Inloopspreekuur IB-er van Visvlietstraat op afspraak 
Elke donderdag Inloopspreekuur IB-er Dongestraat op afspraak 
Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest 

Donderdag 10 december Opname kerstgala – groep 8 

Dinsdag 15 december Kerstfeest 

Donderdag 17 en vrijdag 18 

december 
Verhuizing – deze dagen zijn de kinderen vrij 

Maandag 4 januari Inrichten school  - Alle kinderen vrij 

Woensdag 27 januari Studiedag  Alle kinderen vrij 

Woensdag 10 maart Studiedag Alle kinderen vrij 

Dinsdag 20 april Eindtoets IEP - groep 8 

Donderdag 22 april Studiedag Alle kinderen vrij 

Vrijdag 23 april Koningsspelen 

Maandag 10 mei Show Mad Sciense 

Dinsdag 25 mei Studiedag Alle kinderen vrij 

Vrijdagmiddag 23 juli Studiedag Alle kinderen vrij 

 
Studiedagen schooljaar 2020 - 2021 

Vrijdag 25 september Studiedag  Alle kinderen vrij 

Maandag 2 november Studiedag Alle kinderen vrij 

Woensdag 27 januari Studiedag Alle kinderen vrij 

Woensdag 10 maart Studiedag Alle kinderen  vrij 

Donderdag 22 april Studiedag Alle kinderen vrij 

Dinsdag 25 mei Studiedag Alle kinderen vrij 

Vrijdagmiddag 23 juli Studiedag Alle kinderen vrij 

 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021  
Herfstvakantie Maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december tot en met maandag 4 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021 

Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 2021 

2e Pasen Maandag 5 april 2021 

Meivakantie Maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie Maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


